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Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi
geoloogilise uuringu loa taotlusele
Keskkonnaamet geoloogilise uuringu loa andjana edastas 11.03.2022 kirjaga nr DM-119405-4
maapõueseaduse § 27 lõike 7 alusel arvamuse andmiseks Marina Minerals OÜ (registrikood
11349875, aadress Tartu mnt 83-806 Kesklinna linnaosa Tallinn 10115 Harju maakond)
geoloogilise uuringu loa taotluse Leetse uuringuruumis.
Marina Minerals OÜ esitas Keskkonnaametile 03.03.2022 taotluse geoloogilise uuringu loa
saamiseks Leetse uuringuruumis (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS
03.03.2022 dokumendina nr DM-119405-1). Uuringuluba taotletakse Harju maakonnas,
Lääne-Harju vallas, Paldiski linnas riigile kuuluval Reaktoritaguse kinnistul (katastritunnus
43101:001:0295, pindala 758 443 m2), mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistu
valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks on Maa-amet. Uuringuruumi ja
selle teenindusmaa pindala on 20,90 hektarit.
Geoloogilise uuringu eesmärgiks on selgitada välja Leetse uuringuruumis leviva ehitus- ja
täitekruusa paksus ja kaevandamistingimused tasemel, mis võimaldaksid varu kinnitada
tarbevaruna. Geoloogilise uuringu loa taotluses esitatud hinnanguline maavara kogus arvestades
kaevandamiskadusid on umbes 200 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on loa taotluses märgitud
teede- ja üldehitus ning täitepinnas.
Tarbevaru uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 25 kaevandit sügavusega kuni 5 meetrit,
kaevandid rajatakse ekskavaatoriga. Uuringu käigus mõõdetakse kaevandite suudmed,
kirjeldatakse avatud lasund, lasundi materjalist võetakse proovid granulomeetrilise koostise
määramiseks ja füüsikalis-mehaanilisteks katseteks ning mõõdetakse kaevandisse ilmuva vee
tase. Välitööde lõppedes uuringupunktide ümbrus korrastatakse, maapind viiakse geoloogiliste
tööde eelsesse seisundisse ja taastatakse looduslik situatsioon. Lisaks teostatakse uuringuruumi
topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Geoloogilise uuringu
teostajaks Leetse uuringuruumis on OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood 11644539).
Võrreldes Marina Minerals OÜ poolt varem esitatud geoloogilise uuringu loa taotlusega Leetse
uuringuruumis (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 03.08.2021 dokumendina
nr DM-116887-1, parandatud taotlus 13.09.2021 dokumendina nr DM-116887-5), on ettevõte
käesolevas taotluses välja toonud, et soovib geoloogilise uuringu teostamisega anda muuhulgas
sisendi Vabariigi Valitsuse 23.12.2021 korraldusega nr 447 algatatud Harju
maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu koostamiseks. Kui taotletaval uuringualal
leidub maavarana arvele võtmiseks väärilist materjali, siis toimuks selle kaevandamine vastavalt
eelnimetatud teemaplaneeringu menetluse käigus saavutatud ühiskondlikule kokkuleppele ja
planeeringu realiseerimise kavale.

Maapõueseaduse § 27 lõike 7 alusel ja arvestades 11.03.2022 kirjaga nr DM-119405-4 edastatud
geoloogilise uuringu loa taotlust ning vallavolikogu alatise keskkonna- ja planeeringutekomisjoni 18.04.2022 seisukohta
1. Nõustuda Marina Minerals OÜ-le (registrikood 11349875) geoloogilise uuringu loa
andmisega Lääne-Harju vallas Leetse uuringuruumis järgmistel tingimustel:
1.1 geoloogilise uuringute eesmärgiks on muuhulgas sisendi andmine Harju
maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringule;
1.2 juhul, kui geoloogilise uuringu käigus leidub maavarana arvele võtmiseks väärilist materjali,
toimub
selle
kaevandamine
vastavalt
Harju
maakonnaplaneeringu
maavarade
teemaplaneeringule selle kehtestamise järgselt planeeringu realiseerimiskava alusel.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) või
esitada vaie Lääne-Harju Vallavolikogule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
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